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Z A P I S N I K 
 

15. REDNE SEJE SVETA KS PREVORJE  
z dne 25. 2. 2014   

 
K1) UGOTOVITEV NAVZOČNOSTI IN SKLEPČNOSTI TER POTRDITEV    
       DNEVNEGA REDA 
          
Sejo je sklical in vodil predsednik Sveta KS, Damjan Maček. 
Pričetek seje ob 19.00 uri v pisarni KS. 
 
Prisotni: Damjan Maček, Franc Terţan, Bojan Planko, Majda Rezec, Josip Špoljar, 
Martin Arzenšek, Franci Pacek. 
 
Predsedujoči Damjan Maček, pozdravi prisotne in glede na prisotnost (7 od 7) 
ugotavlja: 
 

(1) UGOTOVITVENI SKLEP:  15. redna seja Sveta KS Prevorje je sklepčna, tako, da 
se lahko sprejemajo veljavni sklepi in opravijo vse naloge, ki izhajajo iz predlaganega 
dnevnega reda. 

 
Predsedujoči  predlaga dnevni red kot na vabilu.  
 

(2) SKLEP: Svet KS Prevorje potrjuje predlagan dnevni red 15. redne seje Sveta KS 
Prevorje. 

 
GLASOVANJE 
Prisotnost: 7 
ZA: 7   
PROTI: 0 
Ugotovitveni sklep: Sklep (2) je sprejet. 

 
 
K2)  PREGLED ZAPISNIKA 14. REDNE SEJE 
 
Predsedujoči povzame vsebino zapisnika 14. redne seje. Pove, da so sklepi in 
dogovori v glavnem realizirani, Lavriha še ni dvignil naročilnice za gramoz, glede AP 
v Dobju pri Lesičnen je bila podana pobuda na Občino (oni na DRSC), za 
kanalizacijo v Dobju pri Lesičnem (relacija Trţan Aleš – Bevc Anton) se ureja 
predračun. Pripomb na zapisnik ni bilo, predsedujoči predlaga glasovanje za 
 

(3) SKLEP: Sprejet je zapisnik 14. redne seje Sveta KS Prevorje z dne 19. 11. 2013. 
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GLASOVANJE 
Prisotnost: 7 
ZA: 7   
PROTI: 0 
Ugotovitveni sklep: Sklep (3) je sprejet. 

 
 
K 3)  ZAKLJUČNO POROČILO ZA LETO 2013. 
 
Člani Sveta KS so prejeli z vabilom na sejo tudi pisno zaključno poročilo za leto 2013, 
ki ga predsedujoči še povzame in je priloga k zapisniku. Pripomb na poročilo ni bilo. 
 

(4) SKLEP: Svet KS Prevorje potrjuje predstavljeno zaključno poročilo za leto 2013. 

 
GLASOVANJE 
Prisotnost: 7 
ZA: 7   
PROTI: 0 
Ugotovitveni sklep: Sklep (4) je sprejet. 

 
 
K 4)  PLAN DELA V LETU 2014. 
 
K 5)  PLAN GRAMOZIRANJA NC IN JP. 
 
K 6)  PLAN ASFALTIRANJA V LETU 2014. 
 
 
Predsedujoči predstavi Predlog plana za leto 2014, ki so ga člani Sveta KS prejeli v 
pisni obliki in je priloga k zapisniku. Predvideva se: 
 

- zimsko vzdrţevanje nekategoriziranih cest (NC),  
- zamenjava nadstrešnice AP Lopaca, 
- avtobusno postajališče Sp. Košnica - razsvetljava, 
- strešna okna – POŠ (pričakuje se sofinanciranje Občine), 
- redno in investicijsko vzdrţevanje pokopališča in mrliške veţe (strop v MV), 
- gramoziranje cest – izdelan poseben seznam po posameznih cestah, 
- asfaltiranje cest,  
- redni stroški delovanja KS – Telefon, vodarina, elektrika, sejnine, nagrada 

predsedniku, dotacije društvom, zavarovanje, sredstva za prošnje in drugo. 
 
Okvirni predlogi za asfaltiranje so: cesta Skale Martin v Košnici, cesta Kladnik 
Ladislav in Franc v Košnici, cesta JP Ţegar – Lopaca, rezerva pa je preplastitev 
ceste v centru Cirkovţ. Dokončen predlog, kakor tudi dolţine posameznih odsekov 
bo potrebno še uskladiti in prilagoditi razpoloţljivim sredstvom. Pridobijo se ustrezni 
predračuni do naslednje seje. Krajani pripravijo podlago cest in prispevajo sredstva 
za sofinanciranje asfaltiranja (30%) pred izvedbo, kot je ţe bil sprejet dogovor. 
 
Pridobiti je potrebno še ponudbe za storitve za vzdrţevalna in gradbena dela do 
prihodnje seje.  
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(5) SKLEP: Svet KS Prevorje potrjuje predlagan Plan dela KS za leto 2014. 

 
GLASOVANJE 
Prisotnost: 7 
ZA: 7 
PROTI: 0 
Ugotovitveni sklep: Sklep (5) je sprejet. 
 

(6) SKLEP: Svet KS Prevorje potrjuje predlagan Plan gramoziranja KS za leto 2014. 

 
GLASOVANJE 
Prisotnost: 7 
ZA: 7 
PROTI: 0 
Ugotovitveni sklep: Sklep (6) je sprejet. 
 
 

(7) SKLEP: Svet KS Prevorje potrjuje predlagan Plan asfaltiranja KS za leto 2014. 

 
GLASOVANJE 
Prisotnost: 7 
ZA: 7 
PROTI: 0 
Ugotovitveni sklep: Sklep (7) je sprejet. 

 
 
 
K 7)  OBRAVNAVA PROŠENJ 
 

1. DU Šentjur – vloga za finančno pomoč – aktivnosti v 2014. 
Odobreno 50 EUR. 

 
2. Polšak Romana (Ţolger) – vloga za gramoz. 

Odobreno 8 m3, redno po planu ali po dogovoru. 
 
3. Turnšek Stanislava – obvestilo o poškodbi hiše in vloga za gramoz. 

Glede poškodbe hiše posredovati na Občino, gramoz po planu in ogledu. 
 

 
K 8)  AKTUALNO V OBČINI IN KS 
 
Predsedujoči pove, da ţe potekajo občni zbori po društvih. V PGD in ŠD Prevorje so 
ţe bili, za ostale pa člani sveta dogovorijo svojo prisotnost. 
 
Nadalje pove, da ima Občina za gradnjo Večnamenskega objekta na Prevorju ţe 
izbranega izvajalca, kar je pogoj, da se bo lahko prijavila na ustrezen razpis, ko bo 
objavljen. Sam je tudi član komisije, ki pripravlja potrebno dokumentacijo za razpis. 
KS bo upravljavec objekta. 
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Glede avtobusnega postajališča na vozišču v Dobju pri Lesičnem pove, da je podana 
vloga na Občino, okvirni predračun s projektno dokumentacijo je pribliţno 34.000 
EUR. Verjetno pa bi bilo potrebno tudi sofinanciranje KS (nadstrešnica, razsvetljava). 
 
Predsedujoči še pove, da je za razsvetljavo AP v Sp. Košnici ţupan odobril finančno 
pomoč v višini 5.000 EUR, za KS ostane še pribliţno 3.300 EUR. 
 
Izpostavi še vandalizem, ki se je pojavil v športnem centru in vlomljeno je bilo v 
svečomat na pokopališču. 
 
Glede preoblikovanja Pošte še ni nič novega. Objavljena sta razpisa za »Naj 
prostovoljec« in »Naj športnik«. Koncert Ljudskih pevcev Prevorje je bil realiziran v 
decembru, Anini večeri potekajo po planu. Za pridobitev občinskih sredstev morajo 
društva oddati na Občino poročilo za 2013 do 28. februarja. 
 
 
K 9)  POBUDE IN VPRAŠANJA SVETNIKOV KS. 
 
 
Josip Špoljar predlaga nabavo obešalnikov za večnamenski prostor v POŠ. Problemi 
nastajajo, ko so prireditve z večjim obiskom.  
Dobro bi bilo najti ustrezno rešitev. 
 
Predsedujoči pove, da bo potrebno z ţupanom uskladiti termin otvoritve iz Razpisa 
modernizirane ceste v Košnici. Predlaga še, da se dogovori za budnico ob 1. maju, v 
Ţegru (v 2013 je bila na Lopaci). Z Obrezom in Pihalnim orkestrom bosta kontaktirala 
z Majdo Rezec.  
 
K 10) RAZNO 
 
Druge razprave ni bilo, zato predsedujoči Damjan Maček sejo zaključi. 
 
 
Zapisnikar: Slavko Novak, tajnik KS 

Damjan Maček, 
                                 predsednik KS 


